A próxima geração
de tecnologia de
credenciais

Seguro, flexível e escalável

A próxima geração de
tecnologia de credenciais
Com o passar dos anos, as ameaças à segurança evoluíram, ao passo em que a tecnologia foi amadurecendo ao longo do caminho para combater os riscos crescentes.
Entretanto, quando se trata de segurança física, a maioria das organizações continua a utilizar tecnologias de controle de acesso legadas, que as deixam suscetíveis
a vulnerabilidades desnecessárias. As organizações também precisam encontrar
soluções tecnológicas modernas que atendam as demandas do mundo dinâmico
atual.

Seos protege melhor
as organizações
contra as ameaças e
vulnerabilidades atuais,
mais do que qualquer
outra solução no
mercado.

É por isso que a HID Global criou Seos®
- A Próxima Geração de Tecnologia de Credenciais.
Seos provê a combinação ideal de segurança e flexibilidade para qualquer organização. Graças à criptografia altamente avançada e a uma infraestrutura baseada em
software, Seos protege identidades confiáveis em qualquer fator de forma e pode
ser expandida para aplicações além do controle de acesso físico.
Seos supera as tecnologias de credenciais existentes e legadas, ao proporcionar
estes principais benefícios:
¡

Segurança: a melhor criptografia da categoria oferecendo inigualável proteção
de dados e privacidade, resultando em um ambiente mais seguro do que outras
tecnologias de credenciais.

¡

Mobilidade: Seos é baseada em software e independente do chip de hardware
subjacente, proporcionando novos níveis de flexibilidade de fator de forma,
inclusive a utilização em dispositivos móveis, cartões inteligentes, etiquetas e
outros.

¡

Aplicações: Seos pode ser expandido para aplicações além do controle de
acesso físico, incluindo casos de uso customizados para Empresas, Educação,
Governo, Hotelaria e outros.

Estes recursos avançados possibilitam mais proteções de segurança às organizações, enquanto lhes dão a flexibilidade de selecionar a combinação adequada de
fatores de forma e aplicações para atender às suas necessidades exclusivas.
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Segurança Incomparável
Seos proporciona níveis de proteção de dados e privacidade mais altos do que as
tecnologias de credenciais legadas e concorrentes. Isto porque, Seos adota uma
abordagem de segurança em camadas e utiliza rigorosas melhores práticas para a
proteção de dados.
Objeto de Identidade Segura
Seos e as plataformas de leitoras HID SignoTM, iCLASS SE® e multiCLASS® SE potencializam uma abordagem de segurança em camadas, o que significa que a tecnologia associa múltiplos controles de segurança mitigadores para proteger recursos e
dados.
Uma dessas camadas de segurança provém do SIO, ou Objeto de Identidade Segura,
que é um modelo de dados protegido criptograficamente para o armazenamento de
dados de identidade seguros, como uma ID de usuário.
O SIO é uma ID móvel que pode ser programada em diversas credenciais físicas e
pode ser utilizada por aplicações e produtos de terceiros. O SIO utilizado com Seos
é único, já que contém quatro características determinantes que proporcionam
avançadas proteções de segurança:
¡

Informações de identidade digital únicas, atribuídas para o usuário.

¡

Vinculada criptograficamente ao dispositivo.

¡

Assinada no momento da criação e validada a cada utilização da credencial,
garantindo uma fonte confiável.

¡

Criptografada, para prevenir que uma parte não autorizada leia a ID do usuário
incorporada.

“Seos vai além do
acesso à porta; ela nos
possibilita aprimorar
o gerenciamento
das credenciais e
colocar o destino do
departamento de
volta em suas próprias
mãos”.
DANNY ANTHES
Gerente Sênior de
Tecnologia da Informação,
George Mason University

Modelo de armazenamento de credenciais: o Seos Core
A tecnologia de credenciais Seos está centralizada no Seos Core, um cofre seguro
que proporciona um modelo consistente para o armazenamento e uso de credenciais digitais e que não depende do fator de forma subjacente, do hardware e nem do
protocolo de comunicação.
O Seos Core utiliza containers, denominados como ADFs (Application Dedicated
Files - Arquivo Dedicado de Aplicação). Dentro de cada ADF há um Identificador de
Objeto (OID) exclusivo que armazena uma credencial digital. Cada ADF é protegido
por privacidade.
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Proteção Garantida com
Validação de Terceiros
De que vale a promessa de segurança sem evidências para sustentar a afirmação?
O marketing agressivo e potencialmente enganoso, de fornecedores de segurança,
pode tornar muito difícil a tomada de boas decisões de compras para os
departamentos de suprimentos.
Investir em uma solução que foi validada de forma independente por um terceiro
qualificado e imparcial é um dos métodos mais eficazes para mitigar esse risco.
A HID se esforça para atingir esse nível de garantia para todos os clientes que
utilizam Seos. Em julho de 2020, a tecnologia Seos obteve uma classificação SEAL-5
- o mais alto nível alcançável - durante uma avaliação de segurança independente
conduzida pela TÜV.
Isso significa que a Seos oferece o primeiro e único cartão de controle de acesso
físico que já foi certificado por um laboratório de segurança independente.

Quem é a TÜV?
A marca TÜV representa segurança, confiabilidade e neutralidade no mundo inteiro
há mais de 150 anos. A TÜV Informationstechnik (TÜViT), uma divisão do Grupo TÜV
NORD, é uma das principais fornecedoras de serviços de testes para segurança em
TI e está totalmente focada na segurança em tecnologia da informação.
O Grupo TÜV NORD é um dos maiores fornecedores de serviços técnicos na
Alemanha, com mais de 10.000 colaboradores e frentes de negócios em 70 países
ao redor do mundo.
Você pode saber mais sobre a TÜViT aqui.

O que é a SEAL-5?
A TÜViT avalia as soluções de tecnologia da informação e as classifica com um Nível
de Garantia de Segurança (SEAL). SEAL-5 é o mais alto nível que pode ser atingido
por meio desta certificação.
Para saber mais sobre os critérios de avaliação para diferentes níveis de garantia de
segurança, consulte o guia de segurança de produtos confiáveis da TÜViT.
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Proteção de Dados
e Privacidade
Seos adere as melhores práticas para proteção de dados e padrões abertos amplamente examinados. De fato, ela utiliza os mesmos padrões dos passaportes eletrônicos, dispositivos de criação de assinaturas seguras e cartões Europay, Mastercard e
Visa. Incluindo:
Gerenciamento de chaves: vai além dos métodos simplistas para calcular chaves
específicas do cartão, que são vinculadas apenas a aplicação e função.
Autenticação mútua: oferece a melhor proteção da categoria para integridade das
mensagens, validando a autenticidade do cartão e da leitora entre si e estabelecendo a chave inicial, para as chaves de sessão que serão utilizadas posteriormente.
Mensagens seguras: reduz as vulnerabilidades e protege a integridade da sessão
como um todo, independentemente de sua duração. A exclusão, inserção, reprodução ou reordenação de uma mensagem é detectada e rejeitada.

Seos foi
desenvolvida
sob padrões
globais abertos e
comprovados.

Baseada em padrões: Seos utiliza proativamente padrões globais que são regularmente revisados, verificados e conferidos pelas autoridades para oferecer o nível de
segurança mais transparente possível. Isso contrasta com os sistemas proprietários
que geralmente não evoluem, a menos que a solução esteja comprometida. Esta
adesão estrita aos mais altos padrões de proteção de dados e privacidade ajuda
Seos a melhor proteger as organizações contra ameaças e vulnerabilidades atuais,
mais do que qualquer outra solução existente no mercado.
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GESTÃO DE HORÁRIO E PRESENÇA

Mais Aplicações para
Mais Casos de Uso
Outro pilar diferenciado dos
atributos da Seos inclui sua
capacidade de potencializar
aplicações que vão além do
controle de acesso físico
tradicional.

As organizações têm que ser capazes de gerenciar as credenciais digitais utilizadas
para diferentes aplicações de modo independente, incluindo a possibilidade de
configurar diferentes domínios de confiança. Seos potencializa essas identidades
digitais em múltiplas aplicações, muito além do controle de acesso físico tradicional,
para a utilização do sistema em uma ampla variedade de setores.
Estrutura Segura
Seos cria uma estrutura segura que protege o acesso a essas credenciais digitais
utilizando autenticação criptograficamente forte. Esta é a base para um verdadeiro
cartão multiaplicações, onde apenas sistemas autorizados estão aptos a ler essas
credenciais.
ADFs Dinâmicos
As credenciais digitais são armazenadas em ADFs e cada um deles é protegido
por meio de um processo de seleção e autenticação, que utiliza os mais altos níveis
de segurança e privacidade com múltiplas chaves. Os ADFs podem ser criados e
destruídos dinamicamente, otimizando a utilização da memória disponível durante a
vida útil de uma credencial.

IMPRESSÃO
SEGURA

VENDA
AUTOMÁTICA
SEM USO DE
DINHEIRO

Opções de Memória
Dispõe de opções de memória, incluindo 8 KB ou 16 KB, para armazenamento
de aplicações. Para as plataformas de cartões baseadas em Java, Seos pode ser
carregada na área de memória segura. Nestas plataformas, a memória disponível é
de até 144 KB, para suportar o desenvolvimento de aplicações customizadas.
Senhas de Uso Único
Além de poder armazenar senhas estáticas, Seos também é capaz de gerar senhas
de Uso Único (baseadas no padrão Oath HOTP), proporcionando uma alternativa
confiável a tokens de senha de uso único, para acesso remoto e seguro a aplicações
e redes de computadores.

GERENCIAMENTO DE
ESTACIONAMENTO

LOGIN
DE REDE

A Próxima Geração de
Tecnologia de Credenciais
A tecnologia de credenciais de décadas atrás já não é mais suficiente para atender
às necessidades das organizações atuais e ao seu crescimento futuro. Uma
tecnologia de credenciais não deve garantir apenas que o controle de acesso físico
não seja o elo mais fraco da cadeia de segurança, ela também deve proporcionar
um novo nível de conveniência de utilização, no dia a dia, para colaboradores e
administradores.
Com a melhor segurança da categoria, flexibilidade de fator de forma e recursos
para aplicações de ponta, Seos é a escolha certa em tecnologia de credenciais para
hoje, amanhã e depois.
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Baseada em Software para
Proporcionar Flexibilidade de
Fator de Forma
As credenciais modernas requerem uma independência em relação ao chip de
hardware subjacente, para que smartphones, cartões, dispositivos vestíveis e outros
fatores de forma, possam ser utilizados, de forma intercambiável, como credenciais
autênticas e confiáveis.
Seos é uma tecnologia de credencial baseada em software, o que significa que não
está atrelada ao chip de hardware subjacente. Tal independência gera uma variedade de oportunidades para ampliar esta tecnologia de credencial segura a uma
gama muito maior de fatores de forma e protocolos de comunicação.

Conheça a Seos
em hidglobal.
com/seos

Recursos Portáteis - Seos pode ser portada em diferentes dispositivos com microprocessadores para serem entregues em múltiplos fatores de forma.
Soluções Customizáveis - as equipes de segurança podem emitir uma combinação
de cartões inteligentes e dispositivos móveis para atender às preferências dos
colaboradores. Para utilizar um dispositivo móvel como credencial confiável, Seos
potencializa a premiada solução HID Mobile Access.
Protocolo Selecionável - o Seos Core proporciona a flexibilidade de selecionar os
protocolos de comunicação e apresentar uma interface consistente com a leitora de
controle de acesso, independentemente do método de comunicação.
Conveniências e Eficiências Adicionais - com o HID Mobile Access, os colaboradores podem utilizar dispositivos inteligentes para acessar portas, portões, redes e
muito mais.
Implementação Remotamente - os patches de software também podem ser implementados sem fios pelo ar, ao invés de necessitar reemitir integralmente as credenciais baseadas em chip.

CARTÃO
INTELIGENTE

A lista completa de dispositivos compatíveis pode ser consultada em:
hidglobal.com/mobile-access-supported-devices
DISPOSITIVO
MÓVEL

A HID Global já auxiliou milhares de organizações
no mundo inteiro para a implementação da Seos
com tranquilidade. Para iniciar seu upgrade para
Seos, entre em contato com nossos especialistas em
getHID@hidglobal.com, e agende hoje mesmo nosso
serviço de consultoria personalizada.

DISPOSITIVO
VESTÍVEL
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